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Rynek handlowy 

Zarys ogólny 

> Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni 

handlowej w Polsce wyniosły na koniec I poł. 2015 r.  

ok. 10,5 mln m
2
. 89% istniejącej podaży stanowiły 

tradycyjne centra handlowe, podczas gdy na parki 

handlowe i centra wyprzedażowe przypadło odpowiednio 

9% i 2%. 

> W okresie styczeń-czerwiec oddano do użytku 16 

projektów (nowe obiekty oraz rozbudowy) o łącznej 

powierzchni 176,8 tys. m
2
.  

> Na koniec czerwca br. w budowie znajdowało się 

ok. 745,8 tys. m
2
 powierzchni centrów handlowych  

z planowaną datą otwarcia do końca IV kw. 2017 r. 

> Współczynnik powierzchni niewynajętej dla piętnastu 

największych polskich miast utrzymuje się na niskim 

poziomie ok. 3%.  

> Sieci handlowe oraz centra handlowe coraz bardziej 

efektywnie wykorzystują nowoczesne technologie. 

Podaż 

> Aglomeracja warszawska pozostaje niezmiennie 

największym rynkiem handlowym (ok. 1,4 mln m
2
).  

Jest to również rynek charakteryzujący się najwyższym 

poziomem siły nabywczej przypadającej rocznie na 

jednego mieszkańca (średnio blisko 43 tys. PLN/ 

mieszkańca rocznie).  

> Najwyższym poziomem nasycenia powierzchnią 

handlową wśród ośmiu największych aglomeracji 

charakteryzują się niezmiennie Wrocław (772 m
2
/1 000 

mieszkańców) oraz Poznań (755 m
2
/1 000 mieszkańców). 

Podaż, nasycenie, siła nabywcza (największe 
aglomeracje) 

Źródło: Colliers International, GfK Polonia 

Ewolucja podaży w latach 2005 – 2015 (I poł.) 

Źródło: Colliers International 
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> Największe centra handlowe oddane do użytku w I poł. 

br. to Tarasy Zamkowe w Lublinie (38 tys. m
2
) oraz 

Galeria Neptun zlokalizowana w Starogardzie Gdańskim 

(25 tys. m
2
). Na rynku pojawiło się również kilka 

mniejszych obiektów, jak np. Galeria Sanok (7,5 tys. m
2
) 

czy Galeria Głowno (6 tys. m
2
).  

> Rozbudowy istniejących centrów handlowych stanowiły 

w I poł. 2015 r. blisko połowę (43%) podaży dostarczonej 

na rynek. Do największych inwestycji tego typu zaliczyć 

można rozbudowę CH Ogrody w Elblągu (22,5 tys. m
2
) 

oraz kolejne fazy projektów Magnolia Park we Wrocławiu 

(16,6 tys. m
2
) i toruńskiego Atrium Copernicus  

(15,2 tys. m
2
). Wśród mniejszych natomiast wskazać 

można rozbudowę CH Morena w Gdańsku o park 

handlowy o powierzchni najmu 2,9 tys. m
2
. 

> Podobnie jak w I poł. 2014 r , w minionym półroczu 

największy udział w strukturze nowej podaży miały, małe 

miasta o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców, gdzie 

znalazło się 38% nowej powierzchni. Na drugim miejscu 

uplasowała się grupa miast dużych (200 tys. – 400 tys. 

mieszkańców), których udział wyniósł 36%. 

Wybrane obiekty handlowe ukończone  
w I poł. 2015 r. 

MIASTO PROJEKT DEWELOPER
POW. 

NAJMU (m²)

Lublin Tarasy Zamkowe Immofinanz 38 000

Starogard Gdański Galeria Neptun Galeria Neptun 25 000

Elbląg CH Ogrody (rozbudowa) CBRE Global Investors 22 500

Wrocław
Magnolia Park 

(rozbudowa)
Blackstone 16 600

Toruń
Atrium Copernicus 

(rozbudowa)

Atrium Poland Real 

Estate Management
15 200

Jelenia Góra
Galeria Sudecka 

(robudowa CH Echo)
Echo Investment 10 600

Świnoujście Galeria Corso Winston 10 000

Białystok
Outlet Center Białystok 

(I faza)

Outlet Center Retail 

Management
8 000

Sanok Galeria Sanok Galeria Sanok 7 500

Wieluń Era Park Wieluń Ikoma 6 000

Głowno Galeria Głowno Locrum 6 000

Gdańsk
CH Morena (rozbudowa 

o park handlowy)
Carrefour Polska 2 900

 

Źródło: Colliers International 

> W I poł. br. ogłoszono zmianę nazw dwóch istniejących 

centrów handlowych. Warszawskie CH Warszawa 

Wileńska to obecnie Galeria Wileńska. Nazwę zmienił 

również oddany do użytku w IV kw. 2014 r. Retail Park 

Bielsko, nowa nazwa Retail Park Karpacka odnosi się do 

osiedla, na terenie którego jest on zlokalizowany. Nowe 

nazwy zyskały także dwa projekty będące obecnie  

w realizacji – Forum Radunia to obecnie Forum Gdańsk,  

a Park Handlowy Bielany po rozbudowie zmieni się  

w Aleję Bielany. 

> Jednym z obserwowanych obecnie trendów na rynku 

centrów handlowych są rosnące w siłę nowoczesne 

rozwiązania technologiczne, jak np. tzw. beacony  

– rozmieszczone w obiekcie nadajniki, które w połączeniu  

z odpowiednią aplikacją mobilną umożliwiają 

komunikację z klientem w oparciu o jego lokalizację 

wspierając tym samym sprzedaż. Korzystają z nich już 

m.in. łódzka Manufaktura, Galeria Pomorska  

w Bydgoszczy czy Nova Park w Gorzowie 

Wielkopolskim. Również centrum wyprzedażowe  

Factory Poznań w kwietniu br. wykorzystało beacony do 

promocji trzech sklepów oraz samego obiektu. Wdrażanie 

cyfrowej technologii beaconów rozpoczął także Stary 

Browar w Poznaniu (udostępniono wirtualny przewodnik 

po dziełach sztuki znajdujących się na terenie centrum),  

a od lipca korzystanie z tego kanału komunikacji 

rozpocznie również warszawskie centrum handlowe  

Blue City. 

Popyt 

> W I poł. 2015 r. w Polsce swój debiut miało kilkanaście 

zagranicznych sieci. Oferta modowa warszawskich 

centrów handlowych powiększyła się m.in. o sklep 

brytyjskiej sieci Superdry otwarty w czerwcu w Złotych 

Tarasach, sklep francuskiej sieci Kiabi otwarty  

w kwietniu w Blue City, czy francuski format sklepu  

z obuwiem sportowym Courir, który od czerwca znajduje 

się w Galerii Mokotów. Z kolei w Krakowie swój debiut 

miał salon z bielizną Esprit Bodywear (Galeria 

Krakowska), a we wrocławskim centrum handlowym 

Magnolia Park otwarto pierwszy w Polsce sklep 

hiszpańskiej sieci Décimas, oferującej obuwie i odzież 

sportową. 

> W kwietniu br. ogłoszono oficjalnie zakończenie 

działalności w Polsce czeskiej sieci Bata. Sieć prowadziła 

w Polsce 14 sklepów. Wszystkie zostały zamknięte. 

> Szwedzka sieć odzieżowa H&M otworzyła w kwietniu 

pop-up store w warszawskim centrum wyprzedażowym 

Factory Annopol. Sklep działał przez 2 miesiące,  

a dochód ze sprzedaży przekazany został na cele 

charytatywne. To pierwszy tego typu projekt sieci  

w Polsce. 

> Coraz bardziej popularne staje się poszukiwanie nowych 

form zagospodarowania przestrzeni centrów handlowych. 

W galeriach spotkać możemy biura coworkingowe, 

biblioteki czy punkty porad prawnych. W kwietniu br.  

w rzeszowskim Millenium Hall otwarta została galeria 

sztuki współczesnej Degart Galerie, a w gdyńskim  

CH Batory w ramach współpracy z Miejską Biblioteką 

Publiczną w czerwcu powstał Biblio-Punkt. 
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Wybrane transakcje najmu anonsowane 
w I poł. 2015 r. 

NAJEMCA
POWIERZCHNIA 

(m²)
LOKALIZACJA

Reserved 2 230 Wola Park, Warszawa

Kiabi 1 600 Blue City, Warszawa

Fabryka Formy 1 200 CH Morena, Gdańsk

Mensa Home 996 Stary Browar, Poznań

Michael Kors 300 Fashion House Outlet Piaseczno

Courir 163 Galeria Mokotów, Warszawa

Jacadi Paris 98 Dom Mody Klif, Warszawa

Esprit Bodywear 65 Galeria Krakowska, Kraków

Źródło: Colliers International 

Dostępne powierzchnie 

> Średni współczynnik pustostanów w ośmiu największych 

aglomeracjach wyniósł na koniec I poł. 2015 r. 2,7%. 

Najwyższy poziom współczynnika powierzchni 

niewynajętej odnotowano w Krakowie (3,7%) i Poznaniu 

(3,7%). Najmniej wolnej powierzchni znajduje się 

natomiast w Warszawie (1,5%).  

> Wśród siedmiu miast dużych (200 tys.-400 tys. 

mieszkańców) najwyższym poziomem wskaźnika 

pustostanów charakteryzuje się Bydgoszcz (6,4%),  

a najniższym Lublin (2,5%). Średni wskaźnik w dużych 

miastach (200 tys.-400 tys. mieszkańców) wyniósł 4,3%. 

> Współczynnik pustostanów w trzech mniejszych, lecz 

dynamicznie rozwijających się miastach, tj. w Bielsku-

Białej, Olsztynie i Rzeszowie wyniósł na koniec I poł. 

roku odpowiednio 3,9%, 1,3% i 2,7%.  

Pustostany (największe aglomeracje) 

* dane dla Górnego Śląska wg stanu na koniec grudnia 2014 r.

Źródło: Retail Research Forum, Colliers International 

Pustostany (inne wybrane rynki handlowe) 

Źródło: Retail Research Forum, Colliers International 

Prognozy 

> Na koniec czerwca br. w budowie pozostawało 

ok. 745,8 tys. m
2
 nowoczesnej powierzchni handlowej, 

z czego do końca 2015 r. planowane jest ukończenie 

blisko 60%. 

> Największe inwestycje będące obecnie w budowie to 

poznańskie centrum handlowe Posnania (99 tys. m
2
)  

oraz Wroclavia (64 tys. m
2
), która powstaje w miejscu 

dawnego wrocławskiego dworca PKS. Kolejne dwa duże 

obiekty to Zielone Arkady w Bydgoszczy (51 tys. m
2
) 

oraz łódzka Sukcesja (46,3 tys. m
2
).  

> W podaży w budowie dominują największe aglomeracje 

– znajduje się tam blisko 60% powierzchni. W miastach

małych (o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców), które 

w 2014 r. cieszyły się największym udziałem w nowej 

podaży, zlokalizowane jest obecnie 25%.  

> Po oddanych do użytku w I poł. br. dużych projektach 

polegających na rozbudowie istniejących centrów 

handlowych, przyszła pora na obiekty nowe. Obecnie 

udział rozbudów w całkowitej podaży pozostającej  

w budowie wynosi jedynie 12%. 

> W drugiej połowie roku wraz z otwarciem centrum 

handlowego Nowy Rynek w Jeleniej Górze zadebiutuje  

w Polsce czeska sieć Sportisimo oferująca sprzęt 

sportowy, a także odzież i obuwie. We wrześniu 

natomiast w odnowionej strefie food court warszawskiego 

centrum Wola Park otwarty zostanie pierwszy w kraju 

punkt amerykańskiej sieci barów szybkiej obsługi – Dairy 

Queen. 




